
 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i Dzieci w kolejnym tygodniu. Mamy nadzieję, że zabawy 

jakie przygotowałyśmy dla Was sprawią Wam wiele radości i miło spędzicie czas. 

Piszcie do nas i wysyłajcie zdjęcia z waszymi różnymi, ciekawymi działaniami. Tematem 

tego tygodnia będzie dbanie o środowisko, do czego zachęcamy. Pozdrawiamy Was, 

tęsknimy i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się w przedszkolu 

Poprzez codzienne aktywności i uczestnictwo w obowiązkach domowych 

kochani Rodzice utrwalajcie wiedzę dzieci dotyczącą segregacji śmieci. Wesprze to nie 

tylko rozwój poznawczy dzieci i świadomość ekologiczną, ale również umiejętności 

matematyczne. Podczas spacerów warto zadbać o świadomość ekologiczną dzieci – 

rozmawiać o potrzebach roślin i zwierząt, o tym, w jaki sposób człowiek ingeruje 

w środowisko. Warto przeliczać elementy w najbliższym otoczeniu, określać, czego jest 

więcej, a czego mniej. Czekamy na Wasz kontakt, piszcie do nas w każdej sprawie. 

Wasze Panie 

 

 

Dbamy o naszą 

planetę  

 

 

1. EKOPRZYJACIELE  

 

• Nowa moda  

Słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. Wprowadzamy dzieci do uważnego 

słuchania utworu, sygnalizując, na jakie informacje powinny zwrócić szczególną uwagę: 

Podczas słuchania wiersza postarajcie się zapamiętać, którzy członkowie rodziny wzięli 

udział w wycieczce. Policzcie, proszę, o ilu środkach transportu rozmawiali. 

 

 



Nowa moda 

Małgorzata Strzałkowska 

W domu Oli oraz Ali 

wszyscy razem się zebrali, 

aby wspólnie pogawędzić, 

jak sobotę miło spędzić. 

Uradzili, jedząc ciasto, 

że pojadą gdzieś za miasto, 

lecz z powodu tej wycieczki 

do solidnej doszło sprzeczki. 

– Autem! – mówi wujek Tadek. 

– Na motorach! – woła dziadek. 

Na to babcia: – Autobusem! 

Mama: – Lepiej minibusem! 

Ala z Olą grzmią donośnie, 

że taksówką jest najprościej. 

Tylko tata głową kiwa, 

po czym nagle się odzywa: 

– Samochody, autobusy, 

motocykle, minibusy – 

każdy z nich okropnie smrodzi, 

a to naszej Ziemi szkodzi. 

Po co spalin jej dokładać? 

Lecz jest na to dobra rada – 

pojedziemy rowerami, 

bo nie trują spalinami. 

Poprzez lasy, łąki, pola 

pędzi Ala, za nią Ola, 

mama, tata, babcia, dziadek, 

a na końcu wujek Tadek. 

Nowa moda jest w rodzinie 

i rodzina z tego słynie, 

że w sobotę się wybiera 

na wycieczkę na rowerach. 

Ziemia też oddychać musi, 

bo inaczej się udusi. 



Prosimy dzieci o odpowiedź na pytania: jakie plany miała rodzina występująca 

w wierszu? Ilu było członków tej rodziny? Czy potraficie ich wymienić? Jakimi środkami 

transportu chcieli pojechać na wycieczkę? Ile środków transportu wymienili członkowie 

rodziny? Dlaczego wybrali rowery? Co znaczy słowo „moda”? Co oznacza słowo 

„ekologiczny”? 

 

Zabawa ruchowo naśladowcza: „Naśladuj pojazd którym jedziesz”  

 

Zabawa: Prawda czy fałsz 

Jeśli, waszym zdaniem, powiem zdanie prawdziwe – skacz raz do tyłu. Jeśli 

zdanie będzie fałszywe – rób dwa skoki do przodu. 

➢ Czyste powietrze jest potrzebne nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom. 

➢ Rower nie produkuje spaliRodzic 

➢ Torebki foliowe szybko się rozkładają i nie szkodzą przyrodzie. 

➢ Woda w oceanie może być brudna – to nikomu nie szkodzi. 

➢ Autobus jest bardziej ekologicznym środkiem transportu niż samochód, którym 

jedzie tylko jedna osoba. 

➢ Filtry na kominach nie pomagają w oczyszczaniu dymu, który z nich leci. 

➢ Wylewanie ścieków z fabryk do rzeki szkodzi rybom. 

➢ Ludzie mogą się zatruć, jedząc ryby pływające w ściekach. 

 

Teraz zapraszam do obejrzenia filmu jak dbać o nasza planetę 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=0s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ&t=0s


Poznajemy literkę ”Z”, „z” 

 

Kula Ziemska 

 

 

 

  



Zegar 

 

 

  



– prezentacja litery w wyrazie. Wieszamy na tablicy planszę litery z. 

 

  



Wskazujemy model wyrazu z podziałem na sylaby. 

 

Wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: za-mek, jednocześnie 

wskazując kolejne pola na planszy. Dzieci liczą sylaby zawarte w wyrazie. R. prosi 

dziecko o zaproponowanie innego gestu, który pozwoli łatwo pokazać podział na sylaby, 

np. tupanie, dotykanie podłogi palcem itp.  

W tym czasie chętne dziecko pokazuje kolejne pola w rytmie gestów wykonywanych 

przez drugą osobę.  

Następnie R. wskazuje na planszy model głoskowy wyrazu z pól niebieskich (spółgłoski) 

i czerwonych (samogłoski), i prowadzi zabawę z analizą głoskową analogicznie jak w 

przypadku analizy sylabowej.  

Dziecko przelicza głoski, wspomagając się polami na planszy.  

Wyszukuje głoski odpowiadające literom, które już znają.  

R. prezentuje sposób pisania liter Z i z na tablicy. Zwraca uwagę na kierunek pisania 

litery oraz na jej miejsce w liniaturze. Prosi dziecko, by napisało tę literę w powietrzu, na 

dywanie palcem.  

Na koniec dziecko ze skakanki, układa na podłodze litery Z, a następnie przechodzi po 

nich stopa za stopą.  

 

 



 

  



 

 

 

 

  



 

 



 



 



 

 



Dla utrwalenia proponuję oglądnąć śmieszny film 

https://www.youtube.com/watch?v=qTk1d-Rz2-M 

 

Ćwiczenia grafomotoryczne z literką z 

https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,67524,mpid,5,uid,31f7b7bca6b74680,min,0,nd,1,mimetype,a

pplication%2Fpdf,/klasa_0_odkrywamy_s%C5%82owa.pdf?f=klasa_0_odkrywamy_s%C5%82owa.pdf 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qTk1d-Rz2-M
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,67524,mpid,5,uid,31f7b7bca6b74680,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/klasa_0_odkrywamy_s%C5%82owa.pdf?f=klasa_0_odkrywamy_s%C5%82owa.pdf
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,67524,mpid,5,uid,31f7b7bca6b74680,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/klasa_0_odkrywamy_s%C5%82owa.pdf?f=klasa_0_odkrywamy_s%C5%82owa.pdf


2. ZIEMIA TO NASZ DOM  

 

„Ile wody nam ucieka?” – zabawa badawcza.  

Rozdajemy dzieciom zestaw Alfabet (np. wycięte wydrukowane litery) i zadajemy 

zagadkę:  

Co mam na myśli? To substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna 

nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, 

ale tylko niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania 

i skraplania jej część do nas wraca.  

Po rozwiązaniu zagadki przez dziecko prezentujemy napis WODA i prosimy dziecko, 

aby ułożyło taki napis z różnych liter zestawu Alfabet.  

 

Oto kilka zasad które mówią jak oszczędzać wodę 

 

 



 

 



 

 

Doświadczenie 

Zapraszamy dzieci do łazienki, odkręcamy kran w taki sposób, by woda kapała po 

kropelce do podstawionego naczynia. Prosimy dziecko, by oszacowało, ile wody może 

w ten sposób wylać się z kranu do naczynia podczas trwania zajęć.  

Swoje szacunki dzieci zaznaczają flamastrem. Nastawiamy zegarek, by wiedzieć, ile 

czasu minęło od odkręcenia kranu. 

Sprawdzamy na zegarku, ile czasu upłynęło od rozpoczęcia eksperymentu. 

Tłumaczymy dzieciom, jak długo kapała woda, porównując ten czas np. do czasu 

trwania posiłku. Sprawdzamy, czy udało im się poprawnie oszacować ilość wody, która 

zebrała się w naczyniu. Rodzic prosi dzieci, by zmierzyły ilość wody np. szklanką, łyżką, 

filiżanką. Rozmawiamy z dziećmi o tym, że niedokręcony kran, zepsuta uszczelka itp. 

powodują marnowanie wody. Aby tego uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę 

podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice, zamiast przesiadywać w wannie. 

 

Oto ciekawy film jak nacodzieńdbać o przyrodę w formie krótkich zadań 

https://view.genial.ly/5e9aeebd3b26f10da5be3870/interactive-content-dbamy-o-przyrode 

 

„Patyczki”  

Prosimy dziecko o ułożenie domu z patyczków lub zapałek (ze szegółami np. drzwi, 

okna itp.).  

https://view.genial.ly/5e9aeebd3b26f10da5be3870/interactive-content-dbamy-o-przyrode


„Ekoprzyjaciel” – zabawa manualna  

Prosimy o wycięcie kształtu koła symbolizującego ziemię, wykonanie dziurek 

dziurkaczem i przewlekanie wstążeczki. 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:  

1. „Rakieta” – dzieci naśladują start rakiety. Stoją w kręgu, wolno klaszczą i tupią, 

jednocześnie pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszczą i tupią coraz 

szybciej. Obracają się.  

Szybko uderzają dłońmi w kolana. Prawą dłonią zataczają kółka przed nosem i wydają 

dźwięk pracujących silników rakiety. Unoszą ręce i podskakują z okrzykiem: Hura!. 

Rakieta wystartowała. Zabawę można powtórzyć.  

 

2. „Planety” – rytmiczne poruszanie się do melodii. Dzieci wyobrażają sobie, że 

doleciały rakietą na inną planetę i spotkały jej mieszkańca. Rytmicznie poruszają się do 

melodii. Gdy piosenka ucichnie, podchodzą do innego dziecka i wymyślają przyjazny 

gest powitalny.  

3. „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dzieci startują z miejsca 

wyznaczonego. Najpierw idą raczkiem, potem robią trzy przysiady, kładą woreczek na 

głowę, przechodzą z nim po linie, zdejmują woreczek i przechodzą pod krzesłem, po 

czym na czworakach zmierzają do mety.  

 

4. „Deszcz meteorytów” – potrząsanie pomponami w rytm melodii (można poziąć z 

worka foliowwego). Dzieci mają za zadanie potrząsać nimi, wymachiwać, zgniatać je w 

rytm melodii. Potem dotykają pomponami nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. 

Podrzucają pompony. Naśladują taniec cheerleaderek. Dzieci ćwiczą każdą z rąk.  

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

 

„Jaka to liczba?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową i słuchową. 

Dzieci siedzą w kole. R. przygotowuje kartki formatu A4 z zapisanymi niektórymi 

cyframi. Nakłada na nie kartkę z wyciętym otworem. Przesuwa otwór po kartce, która 

znajduje się pod spodem, a zadaniem dzieci jest odgadnąć, jaka cyfra jest na niej 

napisana. Gdy im się to uda, podają, jaka głoska znajduje się w nagłosie nazwy tej cyfry, 

a jaka w wygłosie.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo


3. SEGREGUJEMY ODPADY  

 

 

 



„Łąka” – słuchanie i ilustrowanie treści wiersza. 

Rodzic zaprasza dzieci do zabawy ruchowej: Za chwilę zamienimy naszą salę w łąkę 

i wyruszymy na wycieczkę. Będę czytać wiersz, a waszym zadaniem będzie pokazywać 

ruchem to, co słyszycie. Postarajcie się również ilustrować różne uczucia, które będą 

towarzyszyć bohaterom wiersza, np. zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, 

radość. Przygotujcie się do wyprawy: zmieńcie kapcie na buty, zawiążcie sznurówki, 

włóżcie czapki itp. (Rodzic prosi dzieci o ilustrowanie ruchem tych czynności).  

Podczas czytania wiersza Rodzic ilustruje ruchem niektóre czynności, pozwalając 

dzieciom na swobodną interpretację treści.  

Łąka  

Małgorzata Strzałkowska  

Jak tu pięknie dookoła!  

Strumyk szemrze, kwitną zioła,  

skaczą żabki, buczą bączki  

– jak nie lubić takiej łączki?  

Pośród kwiatków sobie łażą  

Ala, Ola, Staś i Kazio.  

Nagle patrzą – jakiś dołek,  

a w tym dołku jest tobołek.  

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam…  

– Patrzcie! Stos papierków,  

trzy butelki, pięć cukierków,  

jedna guma…  

– Już wyżuta…  

– Dwie gazety i pół buta,  

dwie torebki, cztery puszki…  

– I zużyte trzy pieluszki!  

– Ktoś na łące biwakował  

i te śmieci tu wpakował.  

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…  

– Zamiast zabrać je do domu.  

– Wiecie, jak tak dalej będzie,  

jak będziemy śmiecić wszędzie,  

to się Ziemia zdenerwuje,  

tak że każdy pożałuje!  

– Będzie miała dość brudasów,  

bo jest miła, lecz do czasu!  



– Zagra wszystkim nam na nosie  

i przepadnie gdzieś w kosmosie,  

a my zostaniemy sami,  

płynąc luzem pod gwiazdami…  

– A więc póki krąży w kółko,  

niech się brudas puknie w czółko!!!  

Jak naśmiecisz, to posprzątaj.  

A jak nie – to marsz do kąta.  

 

➢ Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?  

➢ Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?  

➢ Co znalazły na łące? Jak się wtedy poczuły?  

➢ Jak wy czulibyście się w takim zaśmieconym miejscu?  

➢ Jak myślicie, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące?  

➢ Czy przypominacie sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy 

naśmiecili?  

➢ Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie 

posprzątać?  

➢ Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart?  

➢ Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?  

 



 

Rodzic może odczytać cały wiersz raz jeszcze lub przypomnieć jego fragmenty, jeśli 

dzieci mają trudność z odpowiedzią na pytania. Warto wspomnieć, że rada autorki 

„marsz do kąta” jest żartem, Ziemi taka kara nie pomoże. Lepiej po prostu po sobie 

sprzątnąć.  

 

„Głoski w moim imieniu”  

RODZIC prosi dzieci, aby policzyły samodzielnie głoski, które tworzą ich imię. Ważne, 

by zapytać dziecko, jaką formę swojego imienia wybrało do zabawy, od tego zależy 

poprawność odpowiedzi. Po sprawdzeniu RODZIC prosi dziecko, by zapisało na kartce 

cyfrę, która oznacza liczbę głosek w imieniu.  

Można tez napisac litery z imienia na zakretkach i bawic się 

 

Zachęcam do oglądania krótkiego filmu jak segregujemy odpady 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 

 

„Akcja – segregacja”  

RODZIC prowadzi z dziećmi rozmowę na temat tego, w jaki sposób segregują śmieci 

w swoich domach. Rokłady sylwety koszy w odpowiednich kolorach: niebieski z 

napisem PAPIER, zielony z napisem SZKŁO, żółty z napisem METAL I PLASTIK, 

brązowy z napisem KOMPOST. RODZIC może poprosić dzieci o przyczepienie odpo-

wiednich ilustracji pod sylwetami koszy. Przekazuje wielką torbę wypełnioną 

opakowaniami oraz kartki: niebieską, zieloną, żółtą i brązową. Zadaniem dziecka jest 

posegregowanie śmieci zgodnie z instrukcjami widocznymi na tablicy. Dzieci liczą 

przedmioty w poszczególnych kategoriach, porównują liczebność używając określeń 

mniej i więcej.  

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY








 





 

 



Super zabawa dla Was – Ułóż puzzle 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/224054-puzzle-kolorowe-kosze 

 

„Ekologiczna segregacja”  

Proszę o narysowanie koszy na śmieci i pokolorowanie odpowiednimi kolorami. Z gazet 

reklamowych wycinamy opakowanie różnych produktów i dopasowujemy do 

poszczególnych koszy. 

 

Propozycje prac plastycznych z rolek po papierze 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/co-zrobic-z-rolek-po-papierze/ 

 

  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/224054-puzzle-kolorowe-kosze
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/06/co-zrobic-z-rolek-po-papierze/


4. SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ 

 

„Prąd z wiatraka” – zabawa ruchowa.  

Dzieci stoją w rozsypce, nogi złączone, ręce rozłożone szeroko, wyprostowane 

w łokciach. Obracają się bardzo powoli, stopa za stopą, z zamkniętymi oczami. Ręce, 

jak skrzydła wiatraka, powinny być szeroko rozłożone przez cały czas wykonywania 

ćwiczenia. Jeśli niektóre dzieci będą miały trudności z poruszaniem się z zamkniętymi 

oczami, mogą wykonać ćwiczenie bez tego utrudnienia.  

 

„Obwód elektryczny” – eksperyment dla chętnych 

RODZIC prezentuje przedmioty niezbędne do wykonania eksperymentu, a dzieci 

próbują podać ich nazwy: kieszonkowa latarka na baterie, bateria 4,5V (tzw. płaska), 4 

jednożyłowe druciki około 0,5 mm, 6 „krokodylków” – zacisków na druciki (nie są 

niezbędne, ale ułatwią dzieciom mocowanie całego obwodu), mała żarówka. Dzieci 

siedzą w kole, RODZIC rozkręca latarkę, pokazując, z jakich elementów jest 

zbudowana. Podaje ich nazwy. Następnie podaje dziecku żarówkę i baterię i prosi: Zrób 

tak, żeby żarówka się zaświeciła. Dziecko, korzystając z pomocy RODZICA, 

prawdopodobnie po chwili odkryje, że należy przymocować żarówkę do baterii. 

Następnie RODZIC proponuje: Teraz dam ci drucik. Zobacz, ma na końcu specjalny 

zacisk, żeby łatwiej było go przyczepić. Wykorzystaj go, żeby żarówka znowu się 

zaświeciła. RODZIC dodaje kolejne druciki z zaczepami, prosi, by chętne dzieci tworzyły 

obwód zamknięty. Jeśli żarówka się nie świeci, bo dziecko nie zamknęło obwodu, 

RODZIC prosi grupę, by spróbowała poprawić połączenie. Ważne, by dzieci same 

zauważyły, że – niezależnie od liczby użytych drucików – prąd płynie jedynie wtedy, gdy 

wszystkie druciki są połączone w jeden zamknięty obwód. Kiedy wspólnymi siłami 

zostanie stworzony zamknięty układ, RODZIC kolejno prosi o odłączanie po jednym 

druciku, ale w taki sposób, by żarówka nadal świeciła. Dzięki tym czynnościom wracamy 

do prostego układu: żarówka – bateria. RODZIC porządkuje informacje, podkreślając, 

że prąd w tym układzie nie płynie z gniazdka elektrycznego, lecz z baterii. W ten sposób 

działa latarka.  

 

„Narysuj obwód” – podsumowanie eksperymentu w formie plastycznej. 

 RODZIC kładzie w widocznym miejscu stworzony przed chwilą prosty zamknięty 

układ elektryczny. Prosi dzieci o schematyczne narysowanie, ew. podpisanie tego 

urządzenia.  

https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ


Pstryk – słuchanie opowiadania, rozmowa na temat jego treści. 

RODZIC prosi dziecko o przygotowanie się do uważnego słuchania opowiadania:  

➢ Dotknij swoich uszu, przygotujcie je do słuchania. 

➢ Dotknij swoich ust, przygotuj je do milczenia.  

➢ Podczas słuchania opowiadania postaraj się zapamiętać, jak nazywali się jego 

bohaterowie i kim byli.  

➢ Spróbuj też zapamiętać, jakie ważne informacje o bezpieczeństwie chłopiec 

przekazał Juniorowi.  

 

Pstryk  

Grzegorz Kasdepke  

Na elektryczne urządzenia lepiej uważać…  

– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik. 

Zanim Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – a potem 

zapadła ciemność. I cisza. Przestało grać radio, przestały pracować lodówka i 

pralka, przestał działać komputer i nawet Junior przestał sapać, choć nie był przecież 

na prąd. Widać wszystko to zrobiło na nim spore wrażenie. Pierwsza odezwała się 

babcia Marysia.  

– Dominik! – zawołała z dużego pokoju. – To twoja sprawka?!  

– Prowadzę wykład – odkrzyknął dyplomatycznie Dominik.  

– O czym?! – głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o elektryczności!  

– Mogę nie mówić… – mruknął Dominik.  

– Hau! – dodał mu otuchy Junior.  

Zza drzwi dobiegł ich szelest, trzask, odgłosy majstrowania przy elektrycznych 

korkach – i naraz z głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wzdrygnęła się jak 

po przebudzeniu z krótkiej drzemki i znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior 

zmrużyli oczy.  

– Przecież tata ci mówił – zasapała babcia, wchodząc do kuchni – żebyś nie włączał 

tego czajnika, gdy pracuje pralka, tak?! Jutro przyjdą elektrycy i wszystko naprawią! 

A na razie trzeba uważać! Bo przewody elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe, 

i to dlatego! Chcesz wywołać pożar?!  

– Hau! – uspokoił ją Junior.  

Ale babcia Marysia nie była uspokojona; zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, 

przez co dalsza część wykładu musiała się odbyć w łazience.  

– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik.  

– Na przykład najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo 

jakby suszarka wpadła do wanny, to…  



Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby 

suszarka wpadła do wanny.  

– Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów do 

dziurek od kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli zobaczę 

kiedyś, że to robisz, to koniec, zakaz wychodzenia na spacery!  

Junior, gdyby to było możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całego 

siebie.  

– Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel 

jakiegoś urządzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłączać 

zbyt wielu urządzeń do jednego gniazdka! I, i… słuchasz mnie?  

– Hau… – odszczeknął zrezygnowany Junior.  

– No tak, może to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik. – Najważniejsze 

jest jedno: nie wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś?  

– Hau! – zapewnił Junior. Po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik 

światła – i wykład został zakończony.  

O elektryczności można mówić jeszcze długo. Czas, start! 

 

➢ Jak nazywali się bohaterowie opowiadania?  

➢ Kim byli? 

➢ Dlaczego po włączeniu czajnika zgasło światło w całym mieszkaniu?  

➢ Jakie ważne informacje dotyczące bezpiecznego postępowania 

z urządzeniami elektrycznymi chłopiec przekazał Juniorowi?  

➢ Jak myślicie, czy dzieci mogą samodzielnie posługiwać się urządzeniami 

elektrycznymi?  

 



 



 

 



Teraz zapraszamy do pokonania drogi jaką płynie prąd  

– wykonaj szlaczki 

 







 

  



5. WIEM, JAK CHRONIĆ MOJĄ PLANETĘ  

 

„Ekologia” – zabawa dydaktyczna.  

Układają z literek wyraz ekologia. Dzieci układają kształt liter z drucików kreatywnych, 

sznurków itp. Czytają wyraz.  

 

Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści.  

Zabawy ruchowo-słuchowe na podstawie fragmentu rymowanki. RODZIC zaprasza 

dzieci do wysłuchania wiersza. Prosi, by starały się zapamiętać wszystkie słowa, których 

znaczenia nie rozumieją.  

 

Co to jest ekologia?  

D. Klimkiewicz, W. Drabik  

Ekologia – mądre słowo,  

a co znaczy – powiedz, sowo?  

Sowa chwilę pomyślała  

i odpowiedź taką dała:  

„To nauka o zwierzakach,  

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.  

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,  

o wzajemnych powiązaniach  

między nami, bo to wszystko  

to jest nasze środowisko.  

Masz je chronić i szanować”  

– powiedziała mądra sowa….  

 

Po wysłuchaniu wiersza RODZIC prosi dzieci, aby spróbowały wymienić słowa, których 

znaczenie nie jest dla nich do końca jasne. RODZIC kieruje rozmową, zadając dzieciom 

pytania:  

➢ Co to jest ekologia?  

➢ Czego dotyczy ta nauka?  

➢ Co oznacza słowo „szanować”?  

 

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, RODZIC może zaproponować zabawę 

rytmiczną, np. dzieci mogą wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą 

sylabową:  

To na-u-ka o zwie-rza-kach,  



la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.  

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,  

o wza-jem-nych po-wią-za-niach  

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko  

to jest na-sze śro-do-wis-ko.  

 

„Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza.  

RODZIC demonstruje dzieciom ścieki w słoiku (woda zmieszana z ziemią z doniczki, 

małymi kawałkami folii i opakowań, olejem). Prosi dzieci, aby zastanowiły się, co się 

może stać, gdy ktoś wypije taką wodę. RODZIC naprowadza dzieci na informacje o 

chorobotwórczym działaniu bakterii. Następnie wprowadza słowo „oczyszczalnia” i prosi 

dzieci, aby spróbowały opowiedzieć, jak ona działa. Naprowadza dzieci na pojęcia „filtr”, 

„filtrowanie”. Pyta: Co może być takim filtrem?. RODZIC przygotowuje dwa słoiki i dwie 

butelki typu PET, ucięte jak lejek. Szyjkę jednej z nich obwiązuje gazą i mocuje na niej 

gumkę recepturkę. Obie butelki RODZIC umieszcza tak jak lejki w słoikach. Powoli 

wlewać wcześniej obserwowane ścieki do obu butelek. Obserwujemy, czy gaza w 

jakikolwiek sposób pomaga przefiltrować nieczystości. Sprawdzamy czy na gazie 

osadziły się kawałki opakowań, porównujemy kolor wody w słoikach. RODZIC prowadzi 

rozmowę z dziećmi:  

➢ Czy można stworzyć jeszcze doskonalszy filtr? 

➢ Jak działają oczyszczalnie ścieków?  

➢ Co może być naturalnym filtrem?  

➢ Czy wodę z tych słoików można pić?.  

https://www.youtube.com/watch?v=kHBougLLdA8 

 

„Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna.  

RODZIC zaprasza dzieci do wysłuchania opowieści, ilustruje ją przedmiotami: W pewnej 

sali stały dwa kosze na śmieci (RODZIC rozkłada dwie szarfy). W jednym z nich leżały 

trzy butelki (RODZIC wkłada 3 puste butelki do jednej szarfy), w drugim pięć butelek 

(RODZIC wkłada 5 pustych butelek do drugiej szarfy). W którym koszu było więcej 

butelek? Dzieci wskazują prawidłową odpowiedź, a RODZIC kontynuuje opowieść: 

Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak 

myślicie, w którą stronę się otworzy? RODZIC układa znak > z dwóch pasków papieru. 

RODZIC opowiada kilka takich krótkich opowieści, by utrwalić z dziećmi schemat 

zadania. Kolejnym krokiem jest ilustrowanie zadania cyframi zamiast przedmiotów.  

https://www.youtube.com/watch?v=NBAiuJ6O6Hk 

https://www.youtube.com/watch?v=kHBougLLdA8
https://www.youtube.com/watch?v=NBAiuJ6O6Hk
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Zapraszam Was do wysłuchania i zabawy przy piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

 

Dzieci tworzą instrumenty niekonwencjonalne, wytupują rytm, wyklaskują rytm, 

śpiewają na sylabę „la” – a jaki ty wymyślisz instrument? 

 

Na koniec zapraszamy wszystkich na wirtualny spacer po pięknych parkach 

narodowych co pozwoli docenić piękno naszej planety 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-

wirtualne-spacery/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/
https://miastodzieci.pl/czytelnia/zabierz-dziecko-z-domu-i-zwiedz-piekne-parki-narodowe-usa-wirtualne-spacery/


 


